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RAPORT D  RAPORT DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA, 
BUGET-FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL 
LOCALITATII, AGRICULTURA, GOSPODADRIRE COMUNALA, PROTECTIA 

MEDIULUI, SERVICII SI COMERT 

PENTRU PERIOADA  29 IUNIE 2012 - 31 DEC. 2012 

                   

 

  

             In urma alegerilor locale din 10 iunie 2012, cele 15 mandate de consilieri locali ai 

orasului Calimanesti au fost castigate dupa cum urmeaza: U.S.L. – 8 mandate; P.D.L. – 6 

mandate si U.N.P.R. – 1 mandat. 

          Astfel, pe data de 29 iunie 2012 a avut loc sedinta de constituire a consiliului local si 

depunere a juramantului, in urma careia s-au constituit cele trei comisii de specialitate, dupa 

cum urmeaza: 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodadrire 

comunala, protectia mediului, servicii si comert si care are urmatoarea componenta: 

1. STANCULESCU MIRCEA (UNPR) – Presedinte 

2. BORICEANU CONSTANTIN (PC)   - Secretar 

3. SCIRLEA VASILE  (PNL)                  - Membru 

4. POPA EMIL    (PDL)                          - Membru 

5. NISTOR PETRE TIBERIU (PDL)     - Membru 

II. Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati sportive 

si de agrement 

III. Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a 

drepturilor cetatenilor 

 

 

            În conformitate cu art.50, alin. 3 din Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali şi 

art. 93 alin.3 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local 

Calimanesti, in care se precizeaza: 

 „comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de 

activitate care va fi facut public prin grija secretarului orasului”, 

prezentam acţiunile importante la care comisia 1 a participat în cursul acestui an, pentru 

punerea în practică a hotărârilor adoptate de Consiliul local, procedând la întocmirea raportului 

de activitate pe perioada iunie 2012 – decembrie 2012. 

 

     Activitatile comisiei s-au concretizat atat la intrunirile in care s-au dezbatut proiectele de 

hotarari de Consiliu, care de regula au avut loc cu 1 zi inainte de lucrarile din plen, cat si la 

participarea consilierilor la lucrarile Consiliului Local. 

 

    Astfel, in perioada iunie 2012-decembrie 2012, au avut loc 6 sedinte ale Consiliului Local, 

toate ordinare. In aceste sedinte au fost dezbatute urmatoarele proiecte de hotarari: 

 



RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI PT PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA, 
BUGET FINANTE, ADM DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, AGICULTURA, GOSP. COMUNALA, 

PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT 

2012 

 

                                                           CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CALIMANESTI  Página 2 
 

1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local 
al domnului Dulcea Gheorghe si declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat 
de acesta ca urmare a demisiei din aceasta functie; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii fara plata de catre Serviciul Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta Calimanesti a unei autospeciale de stins incendii de la I.S.U. 
Valcea; 

3. Proiect de hotarare privin aprobarea folosirii bazei sportive a orasului Calimanesti, de 
catre echipa de fotbal Viitorul Daesti in vederea inscrierii acesteia si desfasurarii 
competitiei sportive din campionatul 2012-2013; 

4. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al 
Primarului Orasului Calimanesti; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului orasului 
Calimanesti pentru anul 2011; 

6. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 76/20.12.2012 si a HCL 40/28.09.2012, 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Calimanesti in Adunarea 
Generala a Asociatiei APA VALCEA; 

7. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cheran 
Eugen; 

8.  Proiect de hotarare privind modificarea HCL 44/24.11.2009 prin care s-a aprobat 
acordul de parteneriat intre orasul Calimanesti si Consiliul Judetean Valcea, in vederea 
implementarii proiectului “Modernizarea parcurilor balneare din statiunea Calimanesti-
Caciulata”; 

9. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 45/24.11.2009 prin care s-a aprobat 
proiectul “Modernizarea parcurilor balneare din statiunea Calimanesti-Caciulata” si 
cheltuielile legate de proiect; 

10. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 46/24.11.2009 prin care s-au aprobat 
indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii 
“Modernizarea parcurilor balneare din statiunea Calimanesti-Caciulata”; 

11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012; 

12. Proiect de hotarare privind cresterea aportului Consiliului Local al orasului Calimanesti la 
capitalul social al SC EXPO NORD OLTENIA S.A; 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de activitate al administratorului SC 
CALIMANESTI SERV SRL; 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioada 
01.01.2012-31.12.2012 la SC CALIMANESTI SERV SRL; 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea desemnarii domnului SCLIPCEA VALENTIN ca 
administrator al SC CALIMANESTI SERV SRL ca urmare a expirarii mandatului de 
administrator al domnului VLAD ROMEO; 

16. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.12, privind aprobarea denumirii unitatilor 
de invatamant de pe raza orasului Calimanesti; 
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17. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local 
al domnului Sclipcea Valentin si declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de 
acesta ca urmare a demisiei din aceasta functie; 

18. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ungureanu 
Ana; 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferente 
proiectului “Modernizarea strazilor pentru imbunatatirea confortului in statiunea 
Calimanesti-Caciulata; 

20.  Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin negociere directa a terenului in 
suprafata de 8,26 mp catre BANCA COOPERATISTA AJUTORUL RM.-VALCEA, in 
vederea executarii accesului la imobilul propietatea acestora; 

21. Proiect de hotarare privind autorizarea si desfasurarea activitatii de transport greu si 
aprovizionare in orasul Calimanesti; 

22. Proiect de hotarare privind reactualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor 
din zona de competenta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al orasului 
Calimanesti; 

23. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al orasului Calimanesti la 
capitolul bugetar 11.02.02 sume defalcate din TVA si 11.02.06 sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetului local; 

24. Proiect de hotarare privind completarea COMISIILOR DE RECEPTII LUCRARI DE 

CONSTRUCTII SI REPARATII, LICITATII SI SELECTIE A OFERTELOR, VANZARI, 

CONCESIONARI SI INCHIRIERI ale bunurilor apartinand domeniului public si privat al 

Orasului Calimanesti, cu reprezentanti din randul consilierilor locali; 

25. Proiect de hotarare privind necesitatea şi oportunitatea aprobării modelului legitimaţiei 

pentru Primarul Orasului Calimanesti, a modelului legitimaţiilor si al semnului distinctiv al 

consilierilor locali din  cadrul Consiliului Local al Orasului Calimanesti; 

26. Proiect de hotarare privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea 

prevederilor Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public;  

27. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 29/26.07.2010 in care s-a aprobat 
constituirea S.C. CALIMANESTI SERV S.R.L. si Statutul societatii,  respectiv  Cap V. 
ADMINISTRAREA SOCIETATII; 

28. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului la apa potabila si a tarifului la serviciile de 
canalizare; mandatarea reprezentantului in adunarea generala a asociatiei APA Valcea, 
pentru aprobarea trecerii la tarif unic, aprobarea stabilirii, ajustarii si modificarii preturilor si 
tarifelor propuse de operator; mandatarea Asociatiei pentru a incheia Actul Aditional la 
Contractul de Delegare; 

29. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al orasului Calimanesti la 
capitolul bugetar 11.02.06 Sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetului local; 

30. Proiect de hotarare privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului 
card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap; 
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31. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 a HCL 49/04.11.2010 privind 
aprobarea trecerii blocului de locuinte pentru tineri din Calimanesti, str. Calea Lui Traian, 
nr. 469 A, judetul Valcea din domeniul public al orasului Calimanesti in domeniul public al 
statului; 

32. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013; 

 

            La intrunirile comisiei au fost prezenti toti mebrii acesteia, neexistand nici-o absenta. 

          Observatiile membrilor comisiei pentru únele proiecte de hotarari supuse aprobarii s-au 

finalizat de multe ori cu propuneri de modificari, prin amendamente, de completari sau chiar de 

retragere  sau amanare a acestora. 

        

 In continuare prezint observatiile facute de membrii comisiei in cadrul sedintelor de analiza a 

materialelor dezbatute: 

 

SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 31.07.2012 

 

 

Nr. Ordinea 

de zi 
Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

6. DIVERSE MIRCEA STANCULESCU – propune urmatoarele: 

 Sa se stabileasca data de desfasurare a 
sedintelor de consiliu local pentru ultima zi de JOI 
ale fiecarei luni; 

 Sa se intervina urgent pe langa APAVIL SA, 
pentru finalizarea corespunzatoare a lucrarilor 
incepute pe strazile: Ana Ipatescu, Campului, 
Anton Pann inclusiv zona „Bisericesti”; 

 Sa se rezolve problema cainilor comunitari care 
s-au extins in toate zonele orasului; 

CONSTANTIN BORICEANU -solicita urmatoarele: 

 Care sunt platile sub forma de chirii realizate de 
catre facultatile de pe raza orasului Calimanesti 
care utilizeaza spatii la Liceul Economic?; 
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SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 30.08.2012 

 

 

SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 27.09.2012 

Nr. Ordinea 

de zi 
Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

4. DIVERSE MIRCEA STANCULESCU – propune urmatoarele: 

 Sa fie luate masuri de reparare a strazii A.I.Cuza 
si sa fie restrictionat traficul de tonaj; 

 Sa se aprobe un regulament de trafic greu in 
orasul Calimanesti; 

 Sa fie curatate si igienizate Valea Satului (podul 
de piatra), si canalul colector „Fulga”; 

 Actualizarea site-ului primariei; 

 Realizarea rigoleleor pe strada Pacii catre casa 
cetateanului austriac; 

VASILE SCIRLEA – prezinta urmatoarele: 

 Situatia cu platile catre liceu ale facultatii Wales, 
in urma solicitarii d-lui Constantin Boriceanu, care 
este de 1400 lei chirie; 

EMIL POPA – propune urmatoarele: 

 Sa fie urmarite lucrarile realizate de catre APAVIL 
SA, pe strada T. Vladimirescu si atentionati sa 
refaca zonele afectate; 

 

 

Nr. 

Ordinea 

de zi 

Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

1. Proiect de hotarare privind validarea 
mandatului de consilier local al 
domnului Cheran Eugen Claudiu; 

 

MIRCEA STANCULESCU – propune 
amendament privind procedura incompleta in 
sensul ca lipseau Procesul Verbal al Comisiei 
de Validare, din proiect lipsea articolul care 
prevede comisia de specialitate din care va 
face parte consilierul Cheran Eugen si 
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Raportul de Legalitate al secretarului; 

2. Proiect de hotarare privind 

modificarea HCL 44/24.11.2009 prin 

care s-a aprobat acordul de parteneriat 

intre orasul Calimanesti si Consiliul 

Judetean Valcea, in vederea 

implementarii proiectului “Modernizarea 

parcurilor balneare din statiunea 

Calimanesti-Caciulata”; 

MIRCEA STANCULESCU – cere lamuriri, 
daca in acest proiect a ramas suprafata totala 
a Parcului Central, dat fiind faptul ca ao parte 
din acest parc a fost concesionat statiunii 
Calimanesti-Caciulata; 

6. Proiect de hotarare privind cresterea 
aportului Consiliului Local al orasului 
Calimanesti la capitalul social al SC 
EXPO NORD OLTENIA S.A; 
 

MIRCEA STANCULESCU – face precizarea 
ca trebuie acordata o mai multa atentie cu 
privire la alocarea acestor sume de bani, 
societatea EXPO NORD OLTENIA sa-si 
autofinanteze cheltuielile; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea 
raportului de activitate al 
administratorului SC CALIMANESTI 
SERV SRL; 
 

MIRCEA STANCULESCU – face precizarea 
ca in bilantul pe anul 2011 se observa o 
pierdere semnificativa; 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea 
desemnarii domnului SCLIPCEA 
VALENTIN ca administrator al SC 
CALIMANESTI SERV SRL ca urmare a 
expirarii mandatului de administrator al 
domnului VLAD ROMEO; 

 

MIRCEA STANCULESCU – propune 
amendament cu respingerea si respectiv 
amanarea acestui punct  pentru sedinta 
urmatoare, sau eventual convocarea unei 
sedinte extraordinare in vederea aprobarii 
desemnarii unui administrator la SC. 
CALIMANESTI SERV S.R.L., din doua motive: 

1.Potrivit EXPUNERII DE MOTIVE 
Nr.11772/26.07.2012, semnata de catre 
primarul orasului Florinel Constantinescu, in 
care  propune desemnarea unui administrator 
la  SC. CALIMANESTI SERV S.R.L.,  in 
persoana Dlui SCLIPCEA VALENTIN, precum 
si a RAPORTULUI DE SPECIALITATE Nr 
11773/26.07.2012, semnat de Dl Ion Didoiu in 
calitate de secretar, in care propune acelasi 
lucru,  consider ca este contrar legislatiei in 
vigoare, in speta prevederilor art. 17, art 36 
alin 3 lit c, art 37, art 73, art 74 alin 1, din care 
reiese foarte clar ca CONSILIUL LOCAL este 
cel care constituie, controleaza si hotaraste 
asupra tuturor aspectelor legate de catre 
aceasta societate, in calitatea sa de 
ACTIONAR UNIC, drept pentru care, orice 
propunere de desemnare a unui 
admnistrator trebuie sa vina din randul 
consilierilor locali. Acelasi lucru este stipulat 
sin in STATUTUL SOCIETATII,  CAP IV. 
CONDUCEREA SOCIETATII, art 4.1. in care 
se precizeaza : „Conducerea societatii se 
realizeaza prin ASOCIATUL UNIC, care are 
urmatoarele atributii:  
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-  sa aprobe situatia financiara 
anuala si sa stabileasca repartizarea 
beneficiului net; 
- sa desemneze pe administratori si 
cenzori, sa-i revoce si sa le dea 
descarcare de activitatea lor; 
- sa modifice actul constitutiv; 
Si alte atributiuni prevazute de 
legislatia in materie; 

2. Consider ca este imperios necesar ca in 
contextul situatiei actuale de criza economica, 
sa depolitizam aceasta societate si sa 
desemnam ca administrator o persoana 
pregatita din punct de vedere profesional care 
sa aiba cunostinte legate de domeniile 
servciiilor si a constructiilor precum si de 
managementul economic al societatilor 
comerciale. 
In acest sens, propun ca pana la urmatoarea 
sedinta, Consiliul Local, in calitatea sa de 
ACTIONAR UNIC sa scoata la concurs acest 
post, iar in urma unei examinari, a selectiei CV-
urilor si a prezentarii unei STRATEGII  DE 
DEZVOLTARE  A SOCIETATII, sa fie desemnata 
persoana care a obtinut punctajul maxim, 
persoana adecvata pentru a conduce aceasta 
societate, fie ea din interior sau din afara, 
societate care ne dorim cu totii sa fie un motor 
de dezvoltare economica in acest oras, toti 
cetatenii precum si turistii sa beneficieze de 
servicii de calitate, sa creeze locuri de munca, 
sa obtinem beneficii si sa aduca un plus de 
valoare CONSILIULUI LOCAL, care a constituit 
aceasta societate  in calitatea sa de ACTIONAR 
UNIC. 

Pe langa aceste considerente au mai fost 
propuse indreptarea unor erori, respectiv 
modificarea HCL nr 29/26.07.2010  in care s-a 
aprobat constituirea acestei societati si 
STATUTUL SOCIETATII,  la CAP V. 
ADMINITRAREA SOCIETATII,  

art 5.1. alin1 in care se spune ca  „Societatea 
este administrata nelimitat de catre.......”  sa se 
modifice astfel: Societatea este administrata 
de catre ..........atata timp cat este mandatat 
de catre actionarul unic. 
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Art5.1. alin 2, in care se spune ca   
„Administratorul poate infiinta sau desfiinta 
sedii secundare fara acordul adunarii generale 
a asociatilor” sa fie modificat astfel: 
Administratorul poate infiinta sau desfiinta 
sedii secundare numai cu acordul 
ACTIONARULUI UNIC. 
 

11. DIVERSE MIRCEA STANCULESCU – propune 
urmatoarele: 

 Sa fie transmisa o adresa catre CEZ 
ELECTRICA SA, prin care sa atraga atentia 
asupra atentionarii agentilor economici din 
Calimanesti, atunci cand se intrerupe 
curentul electric, deoarece au probleme cu 
instalatiile electrice si se aduc prejudicii 
materiale acestora; 

 Sa fie luate masuri cu APAVIL SA, in 
vederea finalizarii Caminului de Control 
Vane din Jiblea-Noua care a ramas 
descoperit, finalizarea lucrarilor pe strada 
Anton Pann, zona „Bisericesti” sa se 
finalizeze pietruirea drumului si montarea 
contuarelor; 

 Sa fie finalizate lucrarile de decolmatare a 
canalului colector de ape pluviale „Fulga”; 

 Readuce in discutie o problema ridicata in 
sedinta anterioara, cu privire la 
regulamentul de tranzit al camioanelor de 
tonaj prin Calimanesti precum si un proiect 
de reparare a strazii A.I.Cuza, distrusa de 
traficul camioanelor de transport lemnos; 

 Readuce in discutie reactualizarea site-ului 
primarie; 

 Solicita rezolvarea colectarii cainilor 
comunitari; 

 Cere punerea in aplicare a HCL care 
prevede normale de avizare a 
bransamentelor la utilitati care se 
realizeaza in oras si nu se procedeaza la 
refacerea imediata a carosabilului sau a 
partilor afectate; 
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SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 25.10.2012 

 

 

SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 29.11.2012 

Nr. 

Ordinea 

de zi 

Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea 
documentatiei tehnico-economice 
aferente proiectului “Modernizarea 
strazilor pentru imbunatatirea 
confortului in statiunea Calimanesti-
Caciulata; 
 

MIRCEA STANCULESCU – propune  

 sa fie gasite solutii si pentru strada 1907, 
deoarece nu este cuprinsa in proiect; 

 Sa se aiba grija la receptia lucrarilor 
efectuate, deoarece sunt foarte multe 
interventii lunare chiar la lucrari noi; 

5. DIVERSE MIRCEA STANCULESCU – face propunerea 
organizarii unui targ auto saptamanal in curtea 
Centrului de Expozitii de la Seaca, pentru a se 
realiza venituri. De asemenea solicita date 
privind consitiile de concesionare a unui 
pavilion de la acest centru de expozitii. 

Nr. 

Ordinea 

de zi 

Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

1. Proiect de hotarare privind autorizarea 
si desfasurarea activitatii de transport 
greu si aprovizionare in orasul 
Calimanesti; 

 

MIRCEA STANCULESCU – propune un 
amendament care contine mai multe puncte:  

 Sa se specifice detaliat care sunt 
autovehiculele care trebuie sa solicite 
autorizatia de libera trecere; 

 Sa fie prezentat scopul acestui regulament; 

 Sa se detalieze clar care sunt autovehiculele 
exceptate de la autorizare; 

 Autorizatiile sa poata fii obtinute si on-line cu 
plata prin sistemul bancar; 

 Sa se elibereze si o autorizatie pe un an de 
zile cu o reducere de 10% 

 
BORICEANU CTIN- propune ca reducerea pt 
autorizatia pe un an sa aiba o reducere de 
30% iar cea pe 6 luni de 15%; 
 

9. DIVERSE MIRCEA STANCULESCU  

 atrage atentia conducerii primariei sa 
intocmeasca si sa inmaneze in timp útil 
fiecarui consilier local, setul de documente 
supuse dezbaterii si aprobarii consiliului 
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SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 27.12.2012 

local, conform prevederilor art 39 alin (3) din 
legea 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata; 

 solicitata sa fie prezent un politist local la 
intersectia din zona pietei cu Calea Lui 
Traian, mai ales la orele in care copiii merg 
sau ies de la scoala; 

 atráge atentia ca trecerea pietonala din zona 
liceului s-a sters, drept pentru trebuie 
refacuta. Sa fie móntate si indicatoare care 
sa semnalizeze trecerea de pietoni; 

 Sa fie realizata o trecere de pietoni si la 
intersectia strazii Mihai Viteazul cu Calea Lui 
Traian; 

 La cererea tinerilor din Jiblea-Noua am 
solicitat un program pentru utilizarea salii de 
sport din Calimanesti de catre acestia; 

 atráge atentia ca elevii nu au primit cornul ci 
doar cota de lapte, prevazuta de lege, de 
cateva luni; 

 solicita informatii cu privire la posibilitatea 
vanzarii locuintelor ANL;  

 A cerut sa fie transportate cateva masini de 
pietris, pentru imbunatatirea drumului A.I. 
Cuza; 

 Solicita prezentei comisii ca incepand cu 
Ianuarie 2013, sedintele sa se desfasoare 
separat si cu respectarea procedurilor legale 

Nr. 

Ordinea 

de zi 

Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea 
pretului la apa potabila si a tarifului la 
serviciile de canalizare; mandatarea 
reprezentantului in adunarea generala 
a asociatiei APA Valcea, pentru 
aprobarea trecerii la tarif unic, 
aprobarea stabilirii, ajustarii si 
modificarii preturilor si tarifelor propuse 
de operator; mandatarea Asociatiei 
pentru a incheia Actul Aditional la 
Contractul de Delegare; 

MIRCEA STANCULESCU – solicita informatii 
cu privire la cota anuala de pierderi, apele 
meteorice care sunt cuprinse in facturile 
lunare, precum si programul de investitii pentru 
anul 2012; 
 
VASILE SCIRLEA – informeaza ca lucrarile 
prevazute in programul de investitii al APAVIL 
SA, au fost incepute in 2012 dar se vor finaliza 
in 2013. 
 

3. Proiect de hotarare 
privind implementarea si eliberarea 
formatului unic al modelului card-
legitimatie de parcare pentru 
persoanele cu handicap; 

MIRCEA STANCULESCU – propune 
amendament cu adaugarea urmatorului articol: 
„Cardul-legitimatie confera posesorului dreptul 
de parcare gratuita numai pe locurile special 
amenajate, in Romania, rezervate si 
semnalizate, in acest sens, prin semn 
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La intalnirea publica din Jiblea-Noua organizata de catre consilierul Mircea Stanculescu, au 

fost ridicate o serie de probleme ale cetatenilor, printre care enumeram: 

 Necesitatea continuarii de urgenta a lucrarilor de canalizare; 

 Asfaltarea strazilor Ana Ipatescu si Campului; 

 Introducerea transportului in comun si montarea a cel putin doua statii de 

asteptare; 

 Realizarea reparatiilor corecte a tuturor drumurilor interioare si realizarea 

rigolelor, in special la traversarea intersectiilor; 

 Continuarea strazii Popa Sapca bis pana la conexiunea cu strada Oltului prin 

trasare, nivelare si pietruire, astefl incat localnicii sa poata avea acces cu 

masini de aprovizionare de tonaj (lemne, materiale constructii, etc); 

 Inchiderea GROPII DE GUNOI abuzive din zona PLUTE si igienizarea falezei 

Oltului; 

 Verificarea persoanelor care nu detin contracte cu firmele de salubritate; 

 Decolmatarea si igienizarea raului “COISCA”, pentru inlaturarea pericolului de 

inundare a terenurilor agricole; 

 Admnistrarea si intretinerea Caminului Cultural; 

 Amenajarea terenului de sport de langa caminul cultural prin nivelare a solului, 

realizarea rigolelor perimetrale de colectare a apelor pluviale si imprejmuire; 

 Amenajarea parculetului de joaca pentru copii din curtea scolii prin extinderea 

lui, dotarea cu mai multe instalatii de joaca, bancute si aplicarea unui strat de 

pietris care sa dreneze apele pluviale;  

 Infiintarea unui Cabinet de Asistenta Medicala la Caminul Cultural; 

 Repararea sistemului de iluminat de la biserica spre gara, pentru navetisti; 

 Initierea unor programe culturale si artistice in localitate; 

 Initierea unei forme de sprijinire cu utilaje a cetatenilor care detin terenuri 

agricole; 

 Decolmatarea rigolei colectoare de langa calea ferata (“Campul Jiblii”) si 

traversarea acesteia catre Olt, in zona terenurilor agricole; 

 Repararea drumului din Anton Pann catre zona “Bisericesti” ; 

 international destinate parcarii gratuite a 
mijloacelor de transport pentru persoane cu 
handicap. Pe raza orasului Calimanesti vor fi 
considerate exceptii situatiile in care aceste 
locuri sunt deja ocupate, sau  nu au fost inca 
marcate si semnalizate conform prevederilor 
art.65 alin(1) din legea 448/2006 si a 
normativelor in materie.”  

5. DIVERSE MIRCEA STANCULESCU – solicita repararea 
prin ilocuire a becurilor arse pe drumul dinspre 
biserica din Jiblea-Noua spre Calimanesti; 

VASILE SCIRLEA – informeaza ca lucrarea a 
fost realizata; 
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 Colectarea cainilor comunitari; 

 

         Toată activitatea comisiei s-a desfăşurat în spiritul legii şi în serviciul colectivităţii locale, 

drept pentru care am intocmit prezentul Raport, pe care il prezentam Consiliului Local,  

astazi …………………………………. 2013 

 

 

           Presedinte,                                                            Secretar, 

 

     Stanculescu Mircea                                           Boriceanu Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 


